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Tóm tắt: 

Phát huy những tiềm năng và lợi thế của mình, TP.HCM đang hướng đến việc 
trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, giáo dục và đào tạo, khoa học và 
công nghệ của khu vực Đông Nam Á; đồng thời, gắn tăng trưởng kinh tế với 

phát triển văn hóa, xây dựng con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội nhằm xây 
dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Để đáp ứng yêu 
cầu đó, TP.HCM xác định giáo dục và đào tạo đóng vai trò quyết định đến công bằng và 
tiến bộ xã hội. Trong khuôn khổ bài viết, tác giả trình bày vai trò của giáo dục và đào 
tạo đối với đảm bảo công bằng và tiến bộ xã hội; thực trạng vai trò của giáo dục và đào 
tạo với công bằng và tiến bộ xã hội ở TP.HCM trong những năm qua; từ đó đưa ra một 
số giải pháp nhằm phát huy vai trò của giáo dục và đào tạo đối với đảm bảo công bằng 
và tiến bộ xã hội ở TP.HCM trong thời gian tới.
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Abstract:
Promoting its potentials and advantages, Ho Chi Minh City HCMC (HCMC) is aiming 

to become an industrial, service, education and training center, science and technology 
of Southeast Asia; At the same time, linking economic growth with cultural development, 
building people, implementing social progress and justice in order to build a city of 
good quality, civilized, modern and love.  To meet that requirement, HCMC determined 
that education and training play a decisive role in equity and social progress.  In the 
framework of the article, the author presents the role of education and training to ensure 
equity and social progress; the reality of the role of education and training with fairness 
and social progress in HCMC over the years; From that point out, some solutions to 
promote the role of education and training to ensure fairness and social progress in 
HCMC in the coming time.

Keywords: Education and training, fairness and social progress, HCMC.


